
Dôvodová správa

Jedenásty rok pôsobenia PSK v Bruseli bol obdobím schválenia sedemročného
finančného rámca EÚ a legislatívneho balíka politiky súdržnosti 2014-2020. K tomu boli
začiatkom roka spustené prvé výzvy nových programov Spoločenstva. V máji sa uskutočnili
voľby do Európskeho parlamentu s najnižšou účasťou v histórii Európskej únie.

Okrem sprostredkovania aktuálnych a relevantných informácií k programovaniu
a spusteniu obdobia 2014-2020 tvorila podstatnú časť agendy zastúpenia príprava žiadosti
o technickú pomoc ELENA. Niekoľkoročná angažovanosť PSK a partnerských samospráv je
kľúčová pre získanie finančnej podpory EIB a EK. Technická pomoc bude určená na štúdie
uskutočniteľnosti, energetické audity, vytvorenie potrebných kapacít, aplikovanie know-how,
navrhnutie optimálnych finančných modelov, prípravu verejného obstarávania a spustenie
investičného programu pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Ide
o strategický projekt, ktorým bude možné významne podporiť sektor s vysokým rozvojovým
potenciálom.

Aktivity zastúpenia PSK sa tiež sústredili na aktívnu účasť PSK v troch európskych
partnerstvách. PSK ako územný koordinátor Dohovoru primátorov a starostov pokračoval vo
vytváraní podmienok pre túto celoeurópsku iniciatívu na svojom území. V spolupráci s troma
partnerskými regiónmi PSK uspel s projektovou žiadosťou v rámci výzvy 4.6 Partnerstvo
programu Mládež v akcii. Dvojročný európsky projekt je zameraný na neformálne
vzdelávanie mladých ľudí. Priebežne PSK podporoval iniciatívu za stratégiu pre Karpatský
región.

K zvyšovaniu informovanosti prispievali aj v tomto období podujatia európskeho
charakteru, ktoré organizuje a podporuje PSK. Takým bol už po tretí krát Energetický deň
v PSK, ako aj európske súťaže, do ktorých sa zapojili stredné a základné školy.

K prezentácii PSK na európskej úrovni prispelo slávnostné podujatie v Bruseli,
ktorým si Slovensko pripomenulo 10 rokov svojho členstva v Únii. Medzi hlavných
organizátorov tohto výnimočného podujatia patril Prešovský samosprávny kraj, ktorý
v spolupráci s folklórnym súborom a sponzormi ponúkol svoje tradície a nové produkty
širokej európskej, belgickej, česko-slovenskej komunite, ako aj turistom z ďalekých krajín
sveta.



Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli
za II. polrok 2013 a I. polrok 2014

Zastúpenie pokračovalo v naplňaní priorít v období júl 20 l3 - jún 2014:

l. Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni
2. Zapájanie PSK do európskych partnerstiev
3. Informovanie o EÚ, politikách, programoch a možnostiach
4. Prezentácia PSK na európskych podujatiach
5. Zázemie PSK v Bruseli

PRIORITA l

Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni

Významnú časť agendy zastúpenia tvorila príprava žiadosti o technickú pomoc
ELENA, ktorá si vyžadovala pravidelné stretnutia, negociácie a získavanie odborných
poznatkov. Ide o unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorý je náročný na splnenie
podmienok a samotnú prípravu.

V uplynulom období bolo ukončené schvaľovanie legislatívneho balíka pre politiku
súdržnosti 2014-2020, ako aj viacročného finančného rámca a programov EÚ. Z tohto dôvodu
bol dôraz kladený na sprostredkovanie aktuálnych a relevantných informácií
k programovaniu obdobia 2014-2020. Na jednej strane išlo o európske štrukturálne
a investičné fondy (EŠIF) a na druhej strane to boli nové generácie podporných
programov EÚ, ktoré sa začali spúšt'at'.

V záujme presadzovania záujmov PSK bolo zrealizovaných 145 stretnutí a účastí
na seminároch a konferenciách s predstaviteľmi európskych, národných, regionálnych a
lokálnych inštitúcií. Stretnutia boli zamerané na nasledujúce oblasti: EŠIF a európska
legislatíva pre programové obdobie 2014-2020, technická pomoc ELENA, TEN-T a
Eurovelo, cestovný ruch, energetická politika, európske programy: Horizont 2020, Erasmus +,
Európa pre občanov, Kreatívna Európa; podpora inovácií, výskumu a vývoja,
medziregionálna spolupráca, stratégia pre Karpatský región.

Technická pomoc ELENA
Záujmom PSK je realizovať veľké investície, ktoré budú
smerovať k zvyseniu energetickej efektívnosti
a do obnoviteľných zdrojov energie. Preto sa Prešovský
samosprávny kraj v spolupráci so 14 mestami a obcami uchádza
o technickú pomoc ELENA. Partnermi PSK sú samosprávy:
Bardejov, Bzenov, Humenné, Lipany, Medzilaborce, Prešov,

Raslavice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Veľký Šariš, Vranov nad
Topľou, Vysoké Tatry.

Pripravovaný investičný program je zameraný na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov (zateplenie budov, solárny ohrev TUV, výroba elektrickej energie FTV,
modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách) a modernizáciu systémov verejného
osvetlenia. Projekt prispeje k vytvoreniu právneho, technického a finančného rámca,
ktorý zabezpečí spoluprácu samospráv a umožní implementáciu investičného programu
v hodnote cca 60 mil. €.
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Navrhovaný projektový zámer technickej asistencie počíta s rozpočtom vo výške
1,211 mil. €. Táto suma však podlieha schváleniu EIB a EK a preto jej finálna hodnota bude
známa až po schválení žiadosti. 10% spolufinancovanie z vlastných zdrojov bude rozdelené
medzi partnerov tak, aby zodpovedalo ich pomernej čiastke k plánovaným investíciám.

Realizácia takto pripravených investícií bude následne financovaná predovšetkým
z EŠIF 2014-2020, prostredníctvom projektov EPC (zmluva o energetickej výkonnosti), cez
bankové zdroje (Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, komerčné
banky apod.) a doplnkovo z vlastných zdrojov.

Od septembra 2012 prebiehala príprava najprv pred-žiadosti, ktorá bola schválená EIB
koncom roka 2012. Práce na žiadosti pokračovali, druhá verzia žiadosti bola zaslaná v júni
2013. Ďalšie konzultácie s EIB sa uskutočnili počas nasledujúceho roku. Cieľom je podať
finálnu žiadosť vauguste 2014. V prípade pozitívnej reakcie z EIB bude nasledovať
schvaľovací proces v Európskej komisii. Cieľom je dospieť k schváleniu žiadosti a
následnému podpísaniu zmluvy do konca roka 2014.

Legislatívny balík pre politiku súdržnosti EÚ 2014-2020

Dlho očakávaný legislatívny balík pre politiku súdržnosti bol
prijatý v decembri 2013. Zastúpenie sledovalo a priebežne
sprostredkovalo informácie z tohto diania. Išlo najmä o
jednotlivé nariadenia, nové princípy a nástroje EŠIF, partnerské
dohody, integrovaný regionálny operačný program a ostatné
operačné programy, európsku územnú spoluprácu a cezhraničné
programy. Pozornosť bola venovaná aktom, ktoré posilňujú
úlohu regiónov a princíp partnerstva. Týkalo sa to delegovaných
nariadení EŠIF, kódexu správania a nástroju CLLD. Zo strany
zastúpenia bola zaslaná desiatka emailov relevantným subjektom
z danej problematiky, ku ktorej sa priebežne konali stretnutia.

V novom programovom období mal PSK záujem využiť možnosť veľkých projektov na
svojom území. Európska komisia zdôrazňovala prioritu pre integrované a komplexné (nie
sektorové) projekty pri uplatňovaní možnosti veľkých projektov v rámci národných
operačných programov. Napriek prijatej legislatíve, ktorú zastúpenie odkomunikovalo, nebolo
umožnené doplniť projekt PSK do zoznamu veľkých projektov.
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Zastúpenie PSK v Bruseli dlhodobo monitorovalo vývoj
rokovaní o TEN- T vzhľadom na nízke pokrytie regiónu európskou
dopravnou sieťou. Niekoľkoročný proces bol ukončený
v decembri 2013 prijatím nariadenia o revidovanej TEN-T
siete. Priebežne o danom vývoji boli informované relevantné
orgány PSK.

Na základe dopytu zo strany KOCR zastúpenie sledovalo
legislatívny proces prijímania revidovanej TEN- T siete, v rámci
ktorej sa po prvýkrát spomína cyklistická sieť Eurovelo. Tá
prechádza aj územím PSK vďaka trase č. 11 (Východná Európa).
Do nových nariadení o TEN -T sa nakoniec Eurovelo dostalo.
Patričný paragraf vyzýva k zváženiu okolností v prípade projektov
vo verejnom záujme. Tam kde to je možné, synergia s inými
politikami má byť uplatnená. Ide napríklad o aspekty cestovného
ruchu. Do infraštruktúry ako mosty a tunely by malo byť zahrnuté
aj európske cyklistické prepojenie trás ako napríklad Eurovelo.
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Energetická politika EÚ

Nový rámec 2030 pre klimatické a energetické politiky bol predstavený
Európskou komisiou v januári 2014. Ide o ďalšiu etapu po cieľoch
20-20-20, ktorá vychádza zo Zelenej knihy EK z marca 2013. Je to
návrh európskych cieľov pre emisie a obnoviteľné zdroje do roku 2030.
O tomto rámci sa diskutuje v Európskej rade a v Európskom parlamente.
Rámec do roku 2030 navrhuje zníženie emisií skleníkových plynovo 40%
pod úroveň z roku 1990, zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov
minimálne na 27 % ako cieľ záväzný pre celú Úniu, obnovené ambície
politík energetickej účinnosti, nový systém riadenia a súbor nových

ukazovateľov na zabezpečenie konkurencieschopného a bezpečného energetického systému.
Cieľom tohto rámca je podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a

konkurencieschopný a bezpečný energetický systém pri dlhodobom zohľadňovaní možného
vplyvu cien. Navrhovaný rámec má zabezpečiť cenovo dostupnú energiu pre všetkých
spotrebiteľov, zvýšiť bezpečnosť dodávok energie v EÚ, znížiť závislosť od dovozu energie a
vytvoriť nové príležitosti na rast a zamestnanosť.

V danom období Európska komisia zverejnila tiež pracovný dokument, v ktorom
navrhuje usmernenie pre podporné schémy obnoviteľných zdrojov energie. Ide o rámec
verejných intervencií v energetickom sektore. V dokumente sú uvedené správne postupy,
výber a navrhnutie nástrojov podpory, zjednocovanie podporných schém v rámci EÚ, ako aj
zaujímavé údaje porovnávajúce daný trh v jednotlivých členských štátoch.

V priebehu roka sa zastúpenie venovalo ďalším témam: nová generacia
európskych programov a to najmä: Horizont 2020, Erasmus+, Kreatívna Európa, COSME,
európska teritoriálna spolupráca, medzinárodná spolupráca; finančný nástroj JESSICA,
stratégia Európa 2020 a s ňou spojená monitorovacia platforma Výboru regiónov, stratégia
pre Karpatský región (viac v priorite 2), rozvinutie spolupráce s Európskou investičnou
bankou o ďalšie aktivity, cestovný ruch.

Hodnotenie

Trvalo udržateľné energetické plánovanie podporuje lokálne hospodárstvo, vytvára
pracovné miesta, zvyšuje energetickú bezpečnosť, znižuje energetickú náročnosť, zlepšuje
kvalitu života a verejné služby. Z tohto dôvodu je niekoľkoročná angažovanosť PSK
a partnerských samospráv veľmi dôležitá pre získanie finančnej podpory EIB - technická
pomoc ELENA. Tá bude určená na štúdie uskutočniteľnosti, energetické audity, vytvorenie
potrebných kapacít, aplikovanie know-how, navrhnutie optimálnych finančných modelov,
prípravu verejného obstarávania a spustenie investičného programu. Ide o strategický projekt,
ktorým bude možné významne podporiť sektor s vysokým rozvojovým potenciálom.

Podstatnú časť agendy zastúpenie venovalo schvaľovaniu nových nariadení
a predpisov pre programové obdobie 2014-2020. Monitorované boli nové programy EÚ
a oblasti prioritného záujmu. Relevantné informácie boli priebežne postupované na zložky
PSK a subjektom v regióne.
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PRIORITA 2

Zapájanie PSK do európskych partnerstiev

Aktivity zastúpenia PSK sa sústredili na aktívnu účasť PSK v troch európskych
partnerstvách. PSK v spolupráci s troma partnerskými regiónmi uspel s projektovou
žiadosťou v rámci výzvy 4.6 partnerstvo programu Mládež v akcii. Dvojročný európsky
projekt je zameraný na neformálne vzdelávanie mladých ľudí. PSK ako územný
koordinátor Dohovoru primátorov a starostov pokračoval vo vytváraní podmienok pre túto
celoeurópsku iniciatívu na svojom území. PSK priebežne podporoval iniciatívu za stratégiu
pre Karpatský región.

Dohovor primátorov a starostov

PSK pokračoval v príprave žiadosti pre získanie technickej pomoci
ELENA v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov
energie. Rokovania s EIB v tejto veci zabezpečuje zastúpenie
v Bruseli. V prípade schválenia tejto žiadosti získa PSK podstatnú
finančnú podporu pre prípravu investičného programu, ktorým
sa v kraji zrealizuje mnoho energetický opatrení, vytvoria sa
podmienky pre zelený rast a priamo sa prispeje k cieľom
Dohovoru.

Zorganizovaním tretieho ročníka Energetického dňa potvrdil PSK svoj záväzok územného
koordinátora. Do podujatia sa zapojili opäť desiatky organizácií v regióne. Vzdelávacie
a mobilizačné aktivity zamerané na otázky energie sa stávajú tradíciou.

Zastúpenie v PSK v Bruseli ako kontaktný bod pre Dohovor bol po prvý krát oslovený
prieskumom, do ktorého prispievajú signatári po uplynutí každého roka členstva. Prieskum sa
uskutočnil v septembri a slúžil pre implementačnú správu Dohovoru publikovanú v októbri.
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Európsky projekt "yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli"

YOUTH AND BRUSSELS Dvojročný projekt "yBBregions - Mládež
BASED REGIONS a regióny v Bruseli" bol spustený 15. mája
with Oho oupport o.Oho Pro~r~~~o 2014. Projekt je podporený programom
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Youth Mládež v akcii, nakoľko ho Európska komisia
in Action schválila v rámci výzvy 4.6 Partnerstvo.

Projekt dáva mladým ľuďom zo štyroch regiónov možnosť neformálneho vzdelávania na
regionálnych zastúpeniach v Bruseli. A to vo forme trojmesačných a dvojtýždenných
pobytov. Cieľom projektu je vyslať/prijať 80 mladých ľudí z regiónov do Bruselu v časovom
rozmedzí 24 mesiacov. Prijímatelia tejto výnimočnej vzdelávacej skúsenosti budú vybratí
v prípade európskej dobrovoľníckej služby spomedzi mladých ľudí vo veku 18-30 rokov. Čo
sa týka nadnárodnej výmeny mládeže vekové rozpätie je od 18 do 25 rokov.

Celkový počet vybratých uchádzačov z jednotlivých región počas dvojročného trvania
projektu je nasledovný: Abruzzo región - 22, Prešovský samosprávny kraj - 20, Lubuské
vojvodstvo - 20, Dubrovnícko - neretvianska župa - 18.

Mladí ľudia sa do projektu môžu zapojiť cez http://ybbregions.eu.org/. Web stránka
ponúka okrem užitočných informácií o Európskej únii, prieskumu znalostí, prepojenia na
sociálne média, aj podmienky prihlásenia do projektových aktivít, ktorými sú európska
dobrovoľnícka služba a nadnárodná výmena mládeže. Záujemcovia o tieto aktivity sa už
môžu registrovať cez webstránku, kde online vyplnia formulár.
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Celkový rozpočet projektu: 149 840 €
EÚ grant: 68 200 €
Spolufinancovanie PSK: 19 160 €

Stratégia pre Karpatský región

Projekt je podporený
programom EÚ
Mládež v akcii

Na iniciatíve pre Karpatský region zainteresované strany spolupracovali v danom
období. Prebehla debata počas októbrového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu a
uskutočnilo sa niekoľko stretnutí. Jedno z nich bolo venované slovenským subjektom
pôsobiacim v Bruseli a pracovníkom v európskych
inštitúciách, aby boli oboznámení o tomto zámere.
Bolo vyvinuté úsilie zvýšiť záujem o túto
problematiku.
K tomu prispela konferencia organizovaná
v Európskom parlamente 3. decembra 2013. Pod
záštitou poľského europoslanca T. Porebu sa na
konferencii zišli zainteresované inštitúcie, ktoré živo
diskutovali na danú tému. Na konferencii vystúpili
predstavitelia krajín: Poľska, Ukrajiny, Litvy,
Rumunska, Slovenska, Srbska. K prijatiu pripravenej
nedošlo deklarácii, avšak vzišla dohoda, že bude
vytvorená .Jntergroup" v Európskom parlamente
v novom mandáte.
Doterajšími aktivitami sa podarilo vytvoriť priestor
pre Karpatskú stratégiu v rámci makro-regionálnej
Dunajskej stratégie (EUSDR). Po prvý krát bol tejto
téme venovaný priestor na 3. výročnom fóre EUSDR
vo Viedni. V rámci fóra sa uskutočnil workshop
" Vymedzenie Karpatského region u v EUDSR", ktorý zorganizovala Karpatská
konvencia. PSK sa zúčastnil na tomto fóre a vystúpil s príspevkom na uvedenom workshope.

Hodnotenie

Tcmasz. Por eba
Member of rhe Eurcpean Parliament

INVITES YOU TO THE CONFERENCE

THE EU MACRO-REGIONAL
STRATEGY FOR

THE CARPATHIAN REGION
Tuesday, 3rd December 20'3'0:00 AM

European Parliament, Brussels
ro om Agf.z

Účasť PSK na európsky partnerstvách prispieva k rozvoju kraja. Medzi nimi majú
významné miesto Dohovor primátorov a starostov a technická asistencia ELENA, cez ktoré
PSK vytvára priestor pre zelený rast na svojom území. Angažovanosť miest a obcí je priamo
podporená v pripravovanej žiadosti ELENA. Zároveň sa v rámci EŠIF v novom
programovom období naskytá príležitosť pre prípravu akčných plánov, ktoré sú potrebné pre
účinné signatárstvo v Dohovore. Tretí ročník Energetického dňa vytvára z tejto iniciatívy
tradíciu. Potenciálom ostáva aktívne zapojenie miestnej samosprávy do ďalších ročníkov
Energetického dňa v PSK.

Spolupráca s Karpatskou konvenciou na regionálnej báze sa rozvinula, o čom svedčí
aktívna účasť PSK na stretnutiach. Spojenie síl s ostatnými aktérmi už má prvý výsledok
a tým je priestor pre Karpatský región v makro-regionálnej Dunajskej stratégii. Na tejto
spolupráci pracuje zastúpenie s Odborom cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
a Odborom regionálneho rozvoja Úradu PSK.

Schválený európsky projekt rozvíja spoluprácu PSK s partnerským regiónom Abruzzo,
ako aj s ďalšími dvoma regiónmi v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže. Ide o unikátnu
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príležitosť pre mladých ľudí z kraja, ktorí môžu získať skúsenosti pôsobením na Zastúpení
PSK v Bruseli, rozšíriť si znalosti o EÚ a zažiť multi-kultúrne prostredie v Bruseli.

Jednou z priebežných aktivít je zapojenie PSK v Monitorovacej platforme Európa
2020, ktorá zverejnila monitorovaciu správu o naplňaní stratégie Európa 2020 vo februári
2014.

PRIORITA 3

Informovanie o EÚ, politikách, programoch a možnostiach

Sledovanie európskych politík bolo dôležité v danom období, nakoľko sa
finalizoval sedemročný finančný rámec EÚ, ktorým politiky a programy EÚ získali
finálnu podobu na programové obdobie 2014-2020. Mnoho európskych programov bolo
spustených už začiatkom roka a preto významnú úlohu zohrávalo včasné informovanie.

Zvyšovanie informovanosti podporujú aj podujatia európskeho charakteru,
ktoré organizuje a podporuje PSK. Takými boli okrem už tretieho v poradí Energetického
dňa v PSK, aj európske súťaže, do ktorých sa zapájajú po mnohé roky stredné a základné
školy.

Aktivity

Poskytovanie informácií o európskych politikách, programoch, projektoch a výzvach

Zastúpenie PSK v Bruseli sprostredkovalo 128 informácií z európskych zdrojov.
Poskytnuté informácie sa týkali ponúk pre stredné, základné a vysoké školy, knižnice,
kultúrne a sociálne organizácie, mestá a obce, subjekty v cestovnom ruchu; výziev
európskych grantov a súťaží, legislatívneho vývoja pre programové obdobie 2014-2020.

V danom období končili programy EÚ a spúšťali sa nové, o čom zastúpenie
postupovalo emaily. Dôležitú časť informovania tvoril aktuálny vývoji schvaľovania
legislatívnych návrhov EÚ potrebných pre obdobie 2014-2020. Viac o tejto oblasti je
spomenuté v priorite 1.

Súťaž v kreslení pre žiakov základných škôl "Môj región, moje tradície"

Do európskej súťaže výtvarných prác
žiakov základných škôl bola v roku 2013
zapojená Základná škola v Spišskom
Hrhove. Žiaci základných škôl v

tohtoročnej súťaži kreslili na tému "Môj región, moje
tradície. " Víťazné práce boli koncom novembra vystavené
vo Výbore regiónov v Bruseli. Traja víťazi a základná škola
boli odmenení cenami.
Do súťaže žiakov od 7 do 12 rokov bolo zapojených 17
základných škôl z ôsmich krajín: Belgicko, Estónsko, Írsko,
Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo.
Európsku súťaž pre žiakov základných škôl aj v tomto roku
zorganizovala Európska aliancia Výboru regiónov.

základná škola s materskou školou
S!*'ol)tI!hoYS}o.;&lo1ol

"II·'
J~IwIlPaltlok(ll~
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Energetický deň v PSK v rámci EUSEW

Deviaty ročník Európskeho týždňa udržateľnej
s u s T A I N A B LEE NE R G Y energie (EUSEW) sa konal 23. _ 27. júna,
WEEK 23-27 JUNE 2014

Sprievodné podujatia, ktorými sú energetické dni
v mestách a regiónoch Európy, ako aj mimo nej sa

uskutočnili počas celého mesiaca jún. V tomto roku sa v rámci EUSEW uskutočnila
tisícka energetických dní.

Prešovský samosprávny kraj sa už po tretí krát zapojil do Európskeho týždňa
udržateľnej energie. Do energetických dní sa aktívne zapojilo mnoho organizácii v pôsobnosti
PSK. Išlo o 21 stredných škôl, 13 kultúrnych organizácií a 6 zariadení sociálnych služieb.
Energetický deň na Úrade PSK sa uskutočnil v stredu 25. júna, kde odborný workshop
sprevádzalo mnoho atraktívnych aktivít.

Ročník EUSEW 2014 bol zameraný nielen na napÍňanie cieľov 20-20-20,ale aj na
návrh nových rámec cieľov do roku 2030. Európska komisia navrhuje pre ďalších
10 rokov nasledujúce energetické a klimatické ciele:
- zníženie emisií skleníkových plynovo 40% pod úroveň z roku 1990
- zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov minimálne na 27% v celkovej

energetickej spotrebe EÚ
- obnovené ambície politík energetickej účinnosti, nový systém riadenia a súbor nových

ukazovateľov na zabezpečenie konkurencieschopného a bezpečného energetického
systému.

Súčasťou týždňa bolo udelenie ocenení v šiestich kategóriách. Podaných bolo 342 projektov
z oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a čistej dopravy.

Návšteva víťazov súťaže stredných škôl v Bruseli - dva ročníky

Po ôsmy krát mal PSK jednu zo svojich stredných škôl v
európskej súťaži, ktorú organizujú členovia Výboru regiónov.
Do tohtoročného kola nominoval predseda PSK ako
dlhoročný člen Výboru regiónov Gymnázium Leonarda
Stôckela v Bardejove. Stredoškolská súťaž prebehla v
siedmich krajinách EÚ a to v Poľsku, Estónsku, Írsku, Litve,

Rumunsku, Veľkej Británii a na Slovensku.
Dávid Almássy a Ján Čverha sa

z vedomostného kvízu o Európskej únii
Európskym rokom občanov. Študenti
vyjadrili svoj názor a využili svoje
poznatky na tému: Čo znamená európske
občianstvo? Aké sú práva európskeho

Secondary Schools
COMPETITION

občana?
Víťazných 42 študentov zo

siedmych krajín sa právom stretlo v
Bruseli v dňoch 2. - 4. júl 2013. Študentov
čakal zaujímavý program, v rámci ktorého
sa stretli s miestnymi a regionálnymi
politikmi z EÚ, zúčastnili sa na plenárnom
zasadnutí Výboru regionov, navštívili
Európsky parlament a vo voľných
chvíľach spoznávali historické krásy
Bruselu.

stali víťazmi tejto súťaže, ktorá pozostávala
a napísaní eseje v súvislosti s prebiehajúcim
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Študenti Gymnázia v Bardejove predstavili svoju školu, mesto, kraj a Slovensko veľmi
zaujímavou prezentáciou počas zvláštnej schôdze skupiny EA vo Výbore regiónov. Obaja
študenti boli výbornými vyslancami PSK na európskej pôde. Možnosť osobne sa
zúčastniť na diskusiách a zažiť atmosféru európskych inštitúcií študentov značne inšpirovalo
do ich blízkej budúcnosti.

Secondary Schools
COMPETITION

Deviaty ročník súťaže stredných škôl sa konal v podobnom
duchu ako tie predchádzajúce. Zúčastnili sa na nej študenti
Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni, kde sa víťazkami stali
Lucia Duffalová a Dana Chabová. Jedna z esejí bola zameraná
na mladých ľudí vzhľadom k európskym voľbám a tá druhá sa
týkala zelenej - udržateľnej Európy.

Víťazný pobyt sa uskutočnil od 24. do 26. júna 2014 v Bruseli. Počas stretnutia s členmi
Výboru regiónov spolu s ďalšími
účastníkmi predstavili víťazky Sloven-
sko s jeho krásami. Dievčatá v Bruseli
prezentovali svoju školu, mesto, región a
krajinu v perfektnej angličtine s veľmi
zaujímavou prezentáciou.

Aj tento rok sa potvrdilo, že
víťazi súťaže sú každým rokom lepší.
A to aj napriek pomerne neobľúbenému
vzťahu študentov k esejam. Okrem
Slovenska mali zastúpenie aj Poľsko,
Estónsko, Litva, Rumunsko, Škótsko,
Írsko.

Hodnotenie

V kľúčovom období finalizácie programovania obdobia 2014-2020 a spustenia nových
programov EÚ sa komunikácia zastúpenia upriamila na odbornú verejnosť a potenciálnych
žiadateľov európskych grantov. Okrem tejto oblasti ostáva vysoko aktuálnou energetická
politika, ktorú PSK priblížil odbornej a laickej verejnosti už cez tretí Energetický deň.
Angažovanosť organizácií na tomto podujatí a v informačnej kampani je vysoká a svedčí
o veľkom záujme venovať sa tomuto sektoru.

Stredné a základné školy svojim záujmom o európske iniciatívy a súťaže prispievajú k
vyššej informovanosti svojich študentov o Európskej únií. Zastúpenie v Bruseli podporuje
takéto aktivity škôl a oslovuje ich s aktuálnymi možnosťami. Európske súťaže sú svojim
charakterom vhodné na priblíženie európskych záležitosti práve študentom. Účasť na takýchto
súťažiach zaujala zatiaľ pomenej školákov v daných školách, no úroveň tých, ktorí sa zapojili
je vysoká, mnohokrát prekračujúca európsky štandard.

K informovanosti prispieva tiež bezplatná služba RSS Euractivu, ktorou je mnoho
európskych aktualít automaticky zverejnených priamo na web stránke PSK.
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PRIORITA 4

Prezentácia PSK na európskych podujatiach

Počas uplynulého obdobia sa PSK zapojil do dvoch podujatí európskeho významu
a jedného prezentačného podujatia. Išlo o tretí ročník Energetického dňa v PSK ako
súčast' Európskeho týždňa udržatel'nej energie a oslavu 10. výročia SR v EÚ, ktorá sa
uskutočnila 3. mája v Bruseli. Propagácia PSK bola zabezpečená pre belgickú cestovnú
kanceláriu, ktorá začala organizovať dovolenkové zájazdy aj do Tatier a Krakova.

Aktivity

Prezentačné podujatie belgickej cestovnej kancelárie

11. januára zorganizovala belgická cestovná kancelária Espace Voyage (EVO)
prezentačné podujatie pre zamestnancov belgickej železničnej spoločnosti SNCB.
Zámerom bolo predstaviť dve krajiny - Slovensko a Portugalsko ako destinácie EVO na tento
rok.
Medzi plánovanými dovolenkovými
pobytmi bolo aj spoznávanie
Slovenska, kde hlavnú časť
programu tvorili pamiatky a atrakcie
v Tatrách. Z tohto dôvodu CK
oslovila Zastúpenie PSK v Bruseli,
ktoré poskytlo propagacne
materiály kraja a Slovenska. Na
prezentačnom podujatí vypomáhala
študentka z kraja, ktorá bola v tom
čase v Bruseli na Erazme - pracovná
mobilita. Akciu podporilo aj
vel'vyslanectvo SR v Belgicku. Asi
stovka záujemcov z radov spoločnosti SNCB prišla na toto sobotňajšie podujatie.

3. mája bol symbol Bruselu - cikajúci chlapček Manneken Pis
oblečený do detvianskeho kroja. V rámci osláv 10. výročia vstupu
Slovenska do Európskej únie sa neďaleko Grand Place konalo
kultúrno-spoločenské podujatie, ku ktorému organizačne prispel
Prešovský samosprávny kraj.
Bohatý popoludňajší program slovenských tradícií v belgickej
metropole spestril folklórny súbor Sabinovčan, ktorý upútal VIP
hostí, belgickú komunitu, mnoho turistov z Európy a ďalekých
krajín sveta, ako aj slovenských a českých návštevníkov.
V programe nechýbali ukážky l'udových remesiel a ochutnávky
slovenských špecialít. Z pod Tatier boli k degustovaniu privezené
čaje Mistral a šesť rôznych druhov TatraTea, ktoré prilákali
mnohých turistova návštevníkov do stánku PSK.

9



Okrem toho Vyššie územné
celky Bratislava, Nitra, Trenčín,
Žilina, Košice a Prešov v stán-
koch prezentovali jedinečné
lokality a atrakcie svojich regió-
nov. PSK predstavil svoje nové
propagačné materiály.
Primátor mesta Brusel Yvan
Mayeur prejavil o podujatie
záujem a osobne sa na sláv-
nosti zúčastnil. Pozvanie prijala
aj členka belgickej kráľovskej
rodiny princezná Lea. Na
podujatí spolupracovalo šesť samosprávnych krajov, Veľvyslanectvo SR v Belgickom
kráľovstve, Stále zastúpenie SR pri EÚ, radnica mesta Brusel, Rád Manneken Pis
a dobrovoľníci.

Európsky týždeň udržateľnej energie
.•••. I ccntact I SIgn In

Ďalší ročník Európskeho týždňa
udržateľnej energie (EUSEW) sa uskutočnil
23. - 27. júna. Organizátori zapojili občanov
a partnerské inštitúcie na miestnej, regionálnej
a národnej úrovni do energetických dní. Počas
tohto ročného EUSEW sa konala asi tisícka

SUSTAINABLE ENERGY
WEEK 23-27 JUNE 2014

EliHi.!UQ'j /i.l.li!. 'Hio iQHIGH LHEl POLlC' CONFEREN[E

:::USEW.> Energy Davs c- aurope c- Event Information

Energy Day in the Pre�ov Regionenergetických dní v 48 krajinách Európy
a mimo nej. Aj tento rok boli podujatia

The third Energy Day crqantsed by the presov

zamerané na praktickú realizáciu opatrení Region will teke place on 25 June 2014 et the
Office of the presov Self-Governing Region.

znižovania energetickej spotreby a využívanie The Enecgy Doy includes

obnoviteľných zdrojov energie s cieľom -workshop 'FinancialandT~hn;caISuppo";n
Energy EffiCiency for loca! and regiona! authorit jes" -

osloviť širokú aj odbornú verej nosť. Na Expert workshop m cooperation with the Enecgy Clus ter
of the Prescv Region

Slovensku bolo zorganizovaných 14 podu- -ccmpetltlon "Makeyour energy aud;' a' home eod

jatí, Z toho štyri sa diali na území ~;ns~:::;::;;:r~rr;;e~~vannouncement- organised
Prešovského kraja. 41 organizácií v pôsob- -tnteracttve modets by the Science Technical

nosti PSK sa venovalo tejto aktuálnej téme počas mesiaca jún.

aack to Sea rch

Print

.!. Download PDF

Public event

M,Wj"é4.§:'M

••• 25/06/2014
From 10:00 to 17:00

Hodnotenie

Najvýznamnejším európskym podujatím bol už tretí ročník Energetického dňa v rámci
Európskeho týždňa udržateľnej energie. Tradícia tohto podujatia sa upevňuje, o čom svedčí
stály záujem organizácií PSK podieľať sa na ňom. PSK ako koordinátor Energetického dňa
opätovne zorganizoval odborný seminár a oslovil mnoho relevantných inštitúcií a partnerov,
ktorí prispeli k podujatiu svoju účasťou a zatraktívnili ho. Ako v predchádzajúcich ročníkoch
akcie organizované v PSK boli zverejnené na webstránke EUSEW.

K prezentácii PSK na európskej úrovni prispelo slávnostné podujatie v Bruseli,
ktorým si Slovensko pripomenulo 10 rokov svojho členstva v EÚ. Medzi hlavných
organizátorov tohto výnimočného podujatia patril Prešovský samosprávny kraj, ktorý
v spolupráci s folklórnym súborom a sponzormi ponúkol širokej európskej, belgickej,
slovenskej komunite, ako aj turistom, svoje tradície ako aj nové produkty.
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Okrem toho región zviditeľnilo prezentačné podujatie belgickej cestovnej kancelárie.
K propagácii kraja prispeli tiež štyria stredoškolskí študenti z Bardejova a Starej Ľubovne,
ktorí ako víťazi európskej súťaže navštívili európske inštitúcie v Bruseli. Aj tento krát medzi
výtvarnými prácami, ktoré zdobili priestory Výboru regiónov nechýbali diela žiakov zo
základnej školy v PSK.

PRIORITA 5

Zázemie PSK v Bruseli

Už 11 rokov pôsobí zastúpenie PSK v centrále EÚ a vytvára tak zázemie pre
predstaviteľov z regiónu. Zastúpenie bolo počas uplynulého roka pravidelne
kontaktované a reagovalo na desiatky požiadaviek od subjektov z kraja. Zastúpenie
navštevuje čoraz viac individuálnych predstaviteľov a občanov z PSK. Skupinové
návštevy boli v sledovanom období menej frekventované a to z dôvodu končiacich mandátov
európskych inštitúcií, ako aj stále aplikovaných proti krízových/šetriacich opatrení na strane
verejných subjektov.
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2013

Júl 1.7. Výstava .Slovensko - minulosť a budúcnosť očami slovenských
2013 študentov" - odinštalovanie v budove Berlaymont

1.7. Debrífing po samite EU na Stálom zastúpení SR pri EU

2.-4.7. Návšteva dvoch študentov z Gymnázia Leonarda Stôckela v
Bardejove - víťazi stredoškolskej súťaže EA Výboru regiónov

3.-4.7. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

9.7. Rozhovor pre výskumnú prácu doktorandky na Univerzite Škótska
Téma: Regionálne zastúpenia v Bruseli a využitie štrukturálnych
fondov

10.7. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament

júl Pravidelné stretnutia partnerov k návrhu európskeho projektu
v rámci programu Mládež v akcii - výzva 4.6. Partnerstvo

August 23.8. Pracovné stretnutie k príprave žiadosti o technickú pomoc ELENA
2013

27.8. Zastupiteľstvo PSK:
Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2012 a
I. polrok 2013
Informácia o návrhu projektu v rámci európskeho programu
Mládež v akcii - 4.6 Partnerstvo

august Príprava projektovej žiadosti pre európsky projekt podávaný
v rámci výzvy programu Mládež v akcii, opatrenie 4.6 Partnerstvo

September 9.9. Tele-konferencia so zástupcom EIB k žiadosti o technickú pomoc
2013 ELENA

23.-24.9 Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament

24.9. Učasť na otvorení Zastúpenia Gôthenburgu v Bruseli

25.9. Stretnutie so zástupcom DG REGIO - slovenská jednotka
Téma: Pripravovaná žiadosť technickej pomoci ELENA

Október 1.10. Konferencia: EU a Nórsko - energetickí partneri
2013 Konfederácia nórskych podnikov

1.-2.10. Prezentácia projektov iniciatívy Inovácia v akcii
Európsky parlament

7.-10.10. Podujatie OPEN DAYS 2011 - Európsky týždeň regiónov a miest

8.10. Workshop: Kreatívny cestovný ruch, Výbor regiónov
Prezentácia zástupcu z Prešovského kraja

9.-10.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

10.10. Workshop ManagEnergy a Dohovoru primátorov a starostov

14.10. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament

14.10. Stretnutie k politike súdržnosti 2014-2020
Stále zastúpenie SR pri EÚ
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15.10. Stretnutie so zástupkyňou zastúpenia vojvodstva Lubuského
Téma: Spoločná spolupráca

16.-17.10. EuropCom - štvrtý ročník konferencie o európskej a verejnej
komunikácii s dôrazom na európske voľby

18.10 Stretnutie partnerských regiónov európskeho projektu v rámci
programu Mládež v akcii
Regióny: Abruzzo, Dubrovnícko- neretvianska župa, Lubuské
vojvodstvo a PSK

25.10. Víťazí súťaže Dance school zo Slovenska v Bruseli
Záštita podpredsedu EK a štátneho tajomníka MŠ SR

29.10. Konferencia: Cesta k rastu - verejná správa otvorená podnikaniu
EK DG pre podnikanie

29.10. Debrífing po samite EU na Stálom zastúpení SR pri EU

30.10. Stretnutie so študentkou na stáži v Bruseli cez Erasmus - pracovná
mobilita
Téma: Aktivity zastúpenia PSK v Bruseli

November 7.11. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament
2013

8.11. Zasadnutie High Level Group a Výboru pre regionálny rozvoj,
Európsky parlament

12.11. Stretnutie k iniciatíve Karpatská stratégia

12.11. Stretnutie so zástupcom zastúpenia vojvodstva Podkarpatského
Téma: Vzájomná spolupráca

14.11. Stretnutie slovenských zastúpení v Bruseli
Téma: Kultúrna diplomacia

18.11. Miestna a regionálna demokracia na Ukrajine
CORLEAP - Výbor regiónov

19.11. Východné partnerstvo a problémy transformácie
Goetheho inštitút

19.11. Účasť občanov z cezhraničných regiónov na operačných
programoch - príklad EZÚS
AEBR a Výbor regiónov

27.-28.11. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament

28.11. Webinár Dohovoru primátorov a starostov
Téma: EPC na Slovensku

28.11. Stretnutie so zástupcami Eurovelo
Téma: TEN-T a Eurovelo - prijímaná legislatíva EÚ

28.-29.11. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov
Výstava výtvarných prác súťaže Výboru regiónov pre žiakov
základných škôl- ZŠ Spišský Hrhov

December 3.12. Konferencia ku Karpatskej stratégii
2013 Európsky parlament

4.12. Návšteva stážistky v Európskom parlamente

5.12. Informačný deň k programu Horizont 2020

17.12. Implementácia politiky súdržnosti 2014-2020
Výbor regiónov a Európsky parlament
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18.12. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament

19.12. Rozhovor s EIB - žiadosť technická pomoc ELENA

Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2014

Január 7.1. Odovzdanie propagačných materiálov pre belgickú CK
2014 Téma: Prezentačné podujatie pre zamestnancov SNCB

11.1. Prezentačné podujatie pre zamestnancov SNCB
Téma: dovolenkové pobyty v Tatrách cez CK Espace Voyage

16.1. Stretnutie regionálnych zástupcov s komisárom J. Hanhom
Téma: vývoj rokovaní o politike súdržnosti 2014-2020

16.1. Stretnutie so zástupkyňou zastúpenia vojvodstva Lubuského
Téma: Schválenie európskeho projektu v rámci programu Mládež
v akcii

21.1. Prípravné stretnutie k podujatiu v Bruseli plánovaného pn
príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ

21.1. Stretnutie so zástupcami fakulty technológií TUKE
Téma: Možnosť využitia programu Horizont 2020 a kontakty

22.1. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament

23.1. Stratégie pre energiu a klimatické zmeny 2030 v zrkadle
konkurencieschopnosti V4
Séria webinárov o energetickej politike EÚ

24.1. Stretnutie partnerských regiónov ku schválenému európskemu
projektu yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli podporeného
cez program Mládež v akcii
Regióny: Abruzzo, Dubrovnícko- neretvianska župa, Lubuské
vojvodstvo a PSK

30.-31.1. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

Február 5.2. Stretnutie so zástupkyňou DG ENTRPRISE
2014 Téma: cestovný ruch v európskych programoch a grantoch

6.2. Info deň k výzve pre EEN
Európska komisia

6.2. Stretnutie partnerských regiónov ku schválenému európskemu
projektu yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli podporeného
cez program Mládež v akcii
Regióny: Príprava implementácie

11.2. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament

12.2. Stretnutie slovenských zastúpení v Bruseli
Téma: Kultúrna diplomacia

14.2. Otvorenie Tatranskej galérie v Poprade

18.2. Zastupiteľstvo PSK
Informatívna správa o schválenom európskom projekte
yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli
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19.2. Pracovné stretnutie k príprave žiadosti o technickú pomoc EIB -
ELENA

21.2. Stretnutie k veľkým projektom v rámci OP Kvalita životného
prostredia
Téma: veľký projekt PSK

26.2. Stretnutie so zástupcami Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj
SR v Bruseli
Téma: Vzájomná spolupráca

27.2. Prípravné stretnutie k podujatiu v Bruseli plánovaného pn
príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ

28.2. Stretnutie partnerských regiónov ku schválenému európskemu
projektu yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli podporeného
cez program Mládež v akcii
Regióny: Príprava implementácie

28.2. Stretnutie so zástupcom DG ENVIRONMENT
Téma: Integrovaný projekt v rámci programu LIFE+

Marec 6.3. Stretnutie so zástupcom Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj SR
2014 Téma: Program Horizont 2020

6.3. Stretnutie so zástupcom spoločnosti SPINEA
Téma: Program Horizont 2020 a kontakty

10.-11.3. Inovačné fórum organizované Európskou komisiou

19.3. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament

19.3. Stretnutie s predstaviteľmi britskej spoločnosti
Téma: Ponuka festivalov Xanadu

24.3. Prípravné stretnutie k podujatiu v Bruseli plánovaného pn
príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ

25.3. Debrífing po samite EÚ na Stálom zastúpení SR pri EÚ

26.3. Konferencia k inteligentným stratégiám a programu Horizont 2020
Výbor regiónov

26.3. Seminár: Kultivovanie kreativity
Európsky parlament

31.3. Ocenenia RegioStars

Apríl 1.4. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament
2014

2.-3.4. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

3.4. Stretnutie so zástupcom UV SR
Téma: Karpatská stratégia v rámci makroregionálnej Dunajskej
stratégii EÚ

23. a 25.4. Tele-konferencia so zástupcom EIB k žiadosti o technickú pomoc
ELENA

24.4. Stretnutie k návrhu veľkého projektu PSK v rámci OP Kvalita
životného prostredia

29.4. Stretnutie partnerských regiónov ku schválenému európskemu
projektu yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli podporeného
cez program Mládež v akcii
Regióny: Príprava implementácie

15



apríl Pravidelné stretnutia a príprava podujatia v Bruseli pri príležitosti
10. výročia vstupu SR do EÚ

Máj 3.5. Podujatie v Bruseli pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EU
2014 PSK partner podujatia

6.5. Stretnutie so zástupkyňou Stáleho zastúpenia SR pri EU
Téma: Propagačné materiály PSK

9.5. Rozhovor pre Rádio Regiona Košice
Téma: Deň Európy a európske voľby

15.5. Spustenie európskeho projektu yBBregions - Mládež a regióny
v Bruseli podporeného cez program Mládež v akcii

16.5. Stretnutie so zástupcami zastúpenia Vojvodiny v Bruseli
Téma: Vzájomná spolupráca

23.5. Stretnutie s konzulkou veľvyslanectva SR v Bruseli
Odovzdanie propagačných materiálov PSK

26.5. Konferencia: EŠIF a energetická politika
Európska komisia

Jún 4.6. Stretnutie so zástupkyňou konzultačnej spoločnosť IDA
2014 Téma: Pôsobenie regionálnych zastúpení v Bruseli

6.6. Konferencia: Prístupnejší cestovný ruch
Európska komisia

10.6. Konferencia: HDP a ukazovatele životnej úrovne
Európsky hospodársko-sociálny výbor (EHSV)

11.6. Seminár: Rómska integrácia
Zastúpenie regiónu Ile de France v Bruseli

12.6. Stretnutie so zástupkyňami EPA
Téma: Vzájomná spolupráca

16.6. Oficiálne otvorenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj SR
v Bruseli
Stále zastúpenie SR pri EÚ

17.6. Stretnutie s členom EHSV
Téma: Nominácia na Cenu pre občiansku spoločnosť 2014

18.6. Seminár: Obnoviteľné zdroje globálne
Európska komisia

24.6. Konferencia EUSEW a ocenenia EUSEW
Dohovor primátorov a starostov, Smart Cities and Communities,
ManagEnergy

25.6. Tretí Energetický deň v PSK
Európsky týždeň trvalo-udržateľnej energie (EUSEW)

24.-26.6. Návšteva dvoch študentiek z Obchodnej akadémie v Starej
Ľubovni - víťazky stredoškolskej súťaže EA Výboru regiónov

25.-26.6. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

24.6.-4.7. Prvé kolo výberu dobrovoľníka (EVS 1) na trojmesačný pobyt do
Bruselu - projekt yBBregions - Mládež a regióny v Bruseli

Celkovo bolo zrealizovaných 145 stretnutí a účastí na seminároch, konferenciách a
podujatiach v záujme získania aktuálnych informácií, odborných znalostí, lobingu,
networkingu, prezentačných a projektových aktivít.

16


